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Město Kojetín 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 

Vnitřní předpis č. 4/2022 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN 

 
Příloha č. 1 

VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO OBVODU PRO VÝKON 
STÁTNÍ SPRÁVY POVĚŘENÉHO MĚSTSKÉHO 

ÚŘADU KOJETÍN 

 Pověřený obecní úřad 

Ministerstvo vnitra stanovilo vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, podle § 3 
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. 

Správní obvod pověřeného městského úřadu Kojetín je vymezen dle § 7 vyhlášky č. 388/2002 
Sb., územím obcí: 

Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, 
Tovačov, Uhřičice, 

 Matriční úřad 

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví matriční úřady a 
vymezení jejích správních obvodů. MěÚ Kojetín jako úřad pověřený vedením matrik, zajišťuje 
matriční agendu pro obce: 

Kojetín, Křenovice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice. 

 Projednávání přestupků 

Na základě zákonných zmocnění a veřejnoprávních smluv, uzavřených mezi obcemi ve 
smyslu ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zajišťuje MěÚ Kojetín přestupkovou agendu pro obce: 

Kojetín, Stříbrnice. 
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 Obecný stavební úřad 

V souladu s ustanovením § 13, odst. 1, písm. d), zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je MěÚ Kojetín jako pověřený obecní úřad 
obecným stavebním úřadem. S odvoláním na sdělení MMR č. 544/2006 Sb., kterým se 
uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které 
jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 vykonává stavební úřad pro obce: 

Kojetín, Křenovice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice. 

 

V ostatních oblastech přenesené působnosti vykonává MěÚ činnosti pouze jako obec, a to na 
území Města Kojetína (v k.ú. Kojetín, Popůvky u Kojetína, Kovalovice u Kojetína). 

 

 

 

 

 

 
Bc. Jiří Stav 
tajemník 
 
 
 
 

Další informace 
Tato příloha nabývá účinnosti 01.12.2022. 
Zpracoval: Bc. Jiří Stav, tajemník 
Schváleno usnesením Rady města č. R 32/11-22 dne 02.11.2022 
Zveřejněno: 04.11.2022 


